
 

На основу члана 6. став 2. алинеја 2, члана 19. став 1. алинеја 11, и члана 21. Одлуке о оснивању 

„Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо („Службени лист Града Сремска Митровица“, 

број: 3/2013, 7/2013, 9/2013 и 2/2017 ), Програма пословања „Агенција за рурални развој Града Сремска 

Митровица“ доо, Сремска Митровица за 2018. годину („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 1/2018), 

Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града 

Сремска Митровица за 2018. годину,  директор Агенцијe за рурални развој града Сремска Митровица, 

доноси: 

ПРАВИЛНИК 
O ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ  СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ОБЛАСТИ 

МАРКЕТИНГА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА 
 У СЕКТОРУ ПРЕРАДЕ МЕСА И МЛЕКА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У 2018. ГОДИНИ 
 

Опште одредбе 
 

Члан 1. 
 

Правилником о додели бесповратних средстава за подршку инвестицијама у  области 
маркетинга на пољопривредним газдинствима у сектору  прераде меса и млека на територији 
Града Сремска Митровица (у даљем тексту: Правилник) ближе се прописују услови остваривања 
права на подстицаје, намена средстава, поступак додељивања средства, критеријуми за доделу 
средстава и друга питања значајна за остваривање права на подстицаје у домену инвестиција у 
области маркетинга  на пољопривредним газдинствима у сектору меса и млека, у складу са 
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
Града Сремска Митровица за  2018. годину. 

Програм из става 1. овог члана донело је Градско веће Града Сремска Митровица дана 
07.03.2018. године. 
 

Висина и начин доделе средстaва 
 

Члан 2. 
 

За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ дo 2.950.000,00 динара за доделу 
бесповратних средстава за подршку инвестицијама у  области маркетинга на пољопривредним 
газдинствима у сектору  прераде меса и млека на територији Града Сремска Митровица, у циљу 
обезбеђивања тржишта и пласмана финалних сточарских производа и полупроизвода из домаће 
радиности. 

За подносиоце пријава бесповратна средства се додељују у износу 100% од укупних 
прихватљивих трошкова, а највише  до 200.000,00 динара.  

За подносиоце пријава чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди, који су  жене или лица млађа од 40 година бесповратна средства  се додељују у 
износу  100% од укупних прихватљивих трошкова, а највише  до 300.000,00 динара.  

Приликом обрачуна, узима се укупна вредност подстицаја без пореза на додату вредност 
(ПДВ). 
 
 
 
 



Намена  средства 
 

Члан 3. 
 

Бесповратна средства се додељју за маркетинг производа у сектору  прераде меса и млека 
за следеће инвестиције: 
      - продајна амбалажа и графички дизајн, 
      - етикета и графички дизајн, 
      - штампани промотивни материјал (банери, пултови, брошуре, визит карте, леци и други 
промотивни   материјал) 
      - израда интернет презентације. 
 

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу.  

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, 
признаваће се инвестиције  од  01.01.2018. године  све до момента поднoшења захтева, а закључно 
са 01.12.2018 године. 
 
 

Средства која се додељују не могу се користити за: 
 

1. порезe, укључујући и порез на додату вредност; 
2. царинске, увозне и остале врсте административних такси, као и за накнаде за потребне 

сагласности од државних институција и јавних предузећа; 
3. трошковe банкарске провизије, трошковe јемства и сличне накнаде; 
4. сопствени рад и материјал подносиоца захтева; 
5. трошкове превоза, монтаже и друге оперативне трошкове; 
6. доприносе у натури (сопствени рад и материјал); 
7. набавке предметне инвестиције, лизинга, цесије, компензације, асигнацијe или за друге 

начине који представљају гашење обавезе путем пребијања дугова; 
8. промет између повезаних лица; 

 

Средства се додељују на основу конкурса који се објављује у недељном листу "Сремске 

новине", „М новине“ и на интернет страници „Агенција за рурални развој Града Сремска 

Митровица“ доо, Сремска Митровица www.arrsm.rs.  

 
 

Право на учешће на конкурсу 
 

Члан 4. 
Сектор месо: Право на подстицаје остварују  физичко лице – предузетник, који производи, 

директно продаје или испоручује примарне производе у количинама прописаним у сладу са овим 
Правилником, носилац регистрованог пољопривредног газдинства, који се налазе у активном 
статусу.   

Сектор млеко: Право на подстицаје остварују: 
- физичка лица  која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и која се налазе у 

активном статусу, који производи производе од сировог млека у домаћинству, у складу са 
законом којим се уређује ветеринарство; 

http://www.arrsm.rs/


- физичко лице – предузетник који производи, директно продаје или испоручује примарне 
производе у количинама прописаним у сладу са овим Правилником, носилац регистрованог 
пољопривредног газдинства, који се налазе у активном статусу. 
 
 

Услови за учешће на конкурсу 
 

Члан 5. 
 

Да би подносилац захтева остварио право на подстицаје мора испунити опште и посебне 
услове. 
 
Општи услови: 
 
1.  да је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и да се налази у активном статусу; 
2.  да има седиште односно пребивалиште на територији Града Сремска Митровица;  
3. да је место реализације инвестиције на територији Града Сремска Митровица, 
4. да покретну ствар која је предмет инвестиције за коју су остварена подстицајна средства не 
отуђи и/или не даје другим лицима на употребу; 
5. да нема доспелих, а неизмирених обавеза по основу накнаде за одводњавање; 
4. да нема доспелих, а неизмирених обавеза по основу изворних локалних јавних прихода (у 
складу са Законом о финансирању локалне самоуправе); 
5. да подносилац пријаве по основу инвестиције за коју подноси пријаву није био корисник 
субвенција, подстицаја односно да предметна инвестиција није предмет  другог поступка за 
коришћење подстицаја; 
6. да нема неиспуњених уговорних обавеза према Градској управи за пољопривреду и заштиту 
животне средине Града Сремска Митровица; 
7.  подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу 
члана 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14 и 
5/15); 
8. да се плаћање  врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације 
и цесије неће бити призната; 
9. да је  регистрован у Агенцији за привредне регистре за намену за коју конкурише ( важи само за 
предузетнике). 
 
Посебни услови: 
  

У сектору меса: 

1. да  производе готове производе од меса на газдинству у количини до 100 килограма 
недељно односно 1000 килограма годишње у складу са Правилником о малим количинама 
примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих 
делатности и одступањима која се односе на мале субјекте у пословању храном 
животињског порекла („Службени гласник РС”, број 111/17 ); 

2. да су уписани у централни регистар објеката у складу са прописима којима се уређује 
безбедност хране; 

3. да производе пласирају на територији Републике Србије. 
 

 



У сектору млека:  

1. да прерађују 200 литара сировог млека недељно у складу са Правилником о малим 
количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за 
обављање тих делатности и одступањима која се односе на мале субјекте у пословању 
храном животињског порекла  ( „Службени гласник РС”, број 111/17 ); 

2. да су уписани у централни регистар објеката у складу са прописима којима се уређује 
безбедност хране; 

3. да производе пласирају на територији Републике Србије. 
       

 
Потребна документација 

 
Члан 6. 

 
Обавезна документација која се подноси на конкурс: 
 

1. читко попуњен и потписан образац пријаве са обавезним потписом; 
2. оригинал рачун за набављену предметну инвестицију,отпремницу за набављену предметну 

инвестицију за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања 
отпремнице; 

3. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: уколико је извршено 
безготовинско плаћање доставити  потврду о преносу средстава или извод оверен од 
стране банке,  у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом 
може доставити само фискални исечак или само готовински рачун уколико обвезник није у 
систему ПДВ; 

4. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта подносиоца захтева; 
5. фотокопија наменског рачуна; 
6. потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава (не старија од 30 

дана);  
7. доказ о регулисаној накнади за одводњавање; 
8. доказ o измиреним обавезама по основу изворних локалних јавних прихода; 
9. доказ о упису у централни регистар објектата у складу са прописима којима се уређује 

безбедност хране;  
10. фотокопија уговора о закупу објекта у којем се реализује инвестиција која је предмет овог 

конкурса, с тим што је потребно да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет 
година; 

11. извод из регистра Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем 
(важи само за предузетнике). 

 
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга документа. 

 
Напомена: 

Документацију под редним бројем 6, 7 и 8 прибавља Агенција под уловом да је подносилац 
захтева потписао „Изјаву да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција“ 
када је то неопходно за одлучивање. 

Изјава се може преузети на званичном интернет сајту Агенције http://www.arrsm.rs/  
 
 
 

http://www.arrsm.rs/


                                                                   Временски оквир 
  

Члан 7. 
 

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 01.12.2018. године. 

 
Одлучивање о додели средстава 

 
Члан 8. 

 
Поднете пријаве разматра и предлог за коначну одлуку о додели средстава даје Комисија за 

разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), коју је именовао директор Агенције за рурални 
развој (у даљем тексту: Директор). 
  Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају услове на основу 
достављене документације, у складу с Конкурсом и Правилником. 

Комисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатне информације у вези с 
поднетом документацијом, које су неопходне за одлучивање.  

Комисија има обавезу да разматра пријаве и да о томе сачини записник у ком ће навести 
подносиоце пријаве који испуњавају услове прописане Конкурсом,  предлог за доделу средстава, 
као и подносиоце пријава којима су пријаве одбијене и разлоге одбијања. 

Резултати Конкурса биће објављени на званичном сајту Агенције за рурални развој 
www.arrsm.rs. 

Одлуком о додели средстава, утврдиће се појединачни износи средстава по подносиоцу 
пријаве ком су одборена средства а подносиоцима пријаве којима нису одобрена средства ‒ 
навешће се разлози одбијања. 

Одлуку о додели средстава доноси Директор, на основу предлога Комисије. 
Одлука је коначна и против ње се не може изјавити жалба, нити се може водити управни 

спор. 
 

Завршна одредба 
 

Члан 9. 
 

Правилник ступа на снагу даном доношења. 
 
 

                                                                                                                          директор                                                                                              

            Петар Самарџић  

Број: 131/2018 

31.10.2018. 

Сремска Митровица 
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